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Quatre – snabbare.
Från 5 produktionsdagar.

STANDARD

WATER
BASED
INK

FAST

COMPOSTABLE

EXPRESS

SERVICES

Tvistad karamell – säkrare.
Förenklad prissättning.

Testa Bregmos nya system:

- Smartare
- Snabbare
- Säkrare
!
T
E
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WATER
BASED
INK

Yeppos – smidigare.
Välj enkelt mellan 2 produktionstider.

Tablettask – smartare.
Inga krångliga stafflingar.

SUGAR

FREE

Nya Promo Bag - med
sockerfritt och moccabönor.

ENVIRONMENT

• Hållbart miljöarbete
• Grön el
• Ekologisk certifiering

PRODUCER

Den svenska producenten
med korta ledtider

Smartare, snabbare, säkrare
Det ska inte vara krångligt att beställa produktmedia.
Därför har vi arbetat fram en ny tydligare struktur, som
gör det smartare, snabbare och säkrare att handla av
oss. Alltid till konkurrenskraftiga priser, naturligtvis.

Vi vet att det för de flesta av våra kunder är viktigt
med bra leveranstider. Därför introducerar vi nu
Express, Fast och Standard – tre olika produktions
tider med tre olika prissättningar. Vissa produkter har
samtliga tre alternativ, medan andra har en eller två
möjliga produktionstider.

Express
– reklamgodis på 5 dagar

Enkelt totalpris

Från det att vi fått godkänt korrektur från dig, produce
rar vi upp din beställning på bara 5 arbetsdagar.
Håll utkik efter den röda Express-symbolen för att se
för vilka produkter det gäller!

STANDARD

1.80/st

FAST

2.10/st

Har slutsumman på din reklamgodisorder överrumplat
dig tidigare? Vi har nu tagit bort alla onödiga staff
lingar, tilläggskostnader och annat som gör det svårt
att förstå vad produkten faktiskt kostar. Med vårt nya
system är det lätt att förstå vad slutsumman blir. Det
som hädanefter styr totalpriset är: start-/repeatkost
nad, antal samt produktionstid.

EXPRESS

2.50/st

20 dagars produktionstid.

10 dagars produktionstid.

5 dagars produktionstid.

4 800 - 24 000 st. Större kvantiteter offereras.

2 400 - 9 600 st.

1 200 - 4 800 st.

Startkostnad: 1 000:- Repeat: 500:-

Startkostnad: 1 500:- Repeat: 750:-

Startkostnad: 2 000:- Repeat: 2 000:-
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Plus Services

T
S
A
F
SERVICES

• Korrektur- och designförslag • Provtryck
• Packa i cellofanpåse • Packa i annan
påse • Packa i annan kartong • Packa
special.

Inga krångliga stafflingar

Våra nya Plustjänster

Jo, du läste rätt. Inga fler stafflingar. Från och med
nu är det leveranstiden som styr grundpriset på våra
produkter.

Behöver du ha produkten packad på ett särskilt sätt
eller vill du ha ett designförslag? Med våra nya Plus
tjänster är det enklare än någonsin. Läs mer om våra
olika Plustjänster längst bak i katalogen.

ENVIRONMENT

Miljö

■ Hållbart miljöarbete
■ Grön el
■ Ekologisk certifiering

Så funkar det

Nya symboler
Vi har tagit fram nya symboler, för att du snabbt och enkelt ska
kunna överblicka produkten. Var noga med att kontrollera innehållsförteckningen på produkten. Det är alltid den som är den
senast uppdaterade informationen om innehållet i livsmedlet.

1 Välj produkt

Eco

Välj det produktmedia som bäst passar ditt varumärke
eller budskap.

2 Välj smak

SE-EKO-04
EU/non-EU Agriculture

WATER
BASED
INK

Välj bland flera olika smaker.

COMPOSTABLE

Bestäm hur mycket reklamgodis vi ska producera.
Behöver du en större volym? Kontakta oss!

S
S
E
PR

4 Välj produktionstid

SUGAR

FREE

Express – 5 dagar. Fast – 10 dagar. Standard – 20 dagar.

5 Välj till någon
av våra Plustjänster

EXPRESS

Vattenbaserade färger ger inte ifrån sig
farligt kemikaliespill i produktion och är
livsmedelsgodkända.

• Packtjänster

Den här symbolen visar att materialet är certifierat
komposterbart både privat i en mindre komposthög
och industriellt i en större skala.

Vegan Friendly

Den här symbolen visar att produkten inte
innehåller några animaliska råvaror.

Sugar Free

Den här symbolen visar att produkten inte
innehåller något socker.

Express

Den här ikonen visar att produkten finns att
beställa med expressproduktion (5 arbetsdagar i
produktionstid).

Fast
FAST

Nedan har vi listat några exempel på vad du kan välja
för Plustjänster.

Den här ikonen visar att produkten finns att
beställa med snabb produktion (10 arbetsdagar i
produktionstid).

Standard
STANDARD

• Grafisk hjälp

Den här ikonen visar att produkten finns att
beställa med standard produktion (20 arbetsdagar i
produktionstid).

Plustjänster

• Provtryck
SERVICES

PRODUCER

Water Based Ink

Compostable

3 Välj antal

EX

Några av våra produkter är ekologiskt certifierade
enligt EU:s regelverk. Den gröna ikonen med det vita
bladet är EU:s märkning, och det är den som visar
vilka av våra produkter som är ekologiska, samt det
gröna oblatet med texten Bio, Organic och Eco.

Svensk producent

■ Korta ledtider
■ Miljövänliga och

kvalitetssäkrade processer
■ Fullt producentansvar

Ikonen visar att våra Plustjänster finns tillgängliga
för aktuell produkt.

■ Egentillverkad choklad
■ Recept med inspiration från Skandinavien
■ Låg kontaktkostnad

Quatre Neapolitans

17498 Mjölkchoklad
17499 Mörk choklad

Stärk ditt varumärke
– tryck upp det på vår egentillverkade choklad.
Vill du att dina kunder, partners och medarbetare ska förknippa dig
med kunskap, erfarenhet och god smak? Det vill vi också. Med det i
åtanke har vi tagit fram receptet till vår egentillverkade choklad.

Innehåller mjölkchoklad (34%) eller
mörk choklad (57,5%).
Hållbarhet: ca 12 månader.

Vår nästan tioåriga erfarenhet av chokladproduktion och tjugoåriga
erfarenhet av produktmedia smälter samman i en perfekt kombination. Tryck upp ditt budskap på våra Quatre Neapolitans. Levereras i
cellofanpåse om 100 st för att underlätta din hantering.

Tryckmetod: Digitaltryck, CMYK.

De runda tonerna i mjölkchokladen är inspirerad av skandinavisk
choklad, en smak som uppskattas av de flesta. Den mörka chokladen
passar perfekt till kaffet - allt för att förstärka den positiva känslan
ditt varumärke ska väcka.

Fast placering av logo, maxstorlek
ca 30x30 mm på både fram- och
baksida.

STANDARD

2.10/st

FAST

2.60/st

Beställs i jämna antal om 1200
stycken. Förpackas i cellofanpåsar
à 100 stycken. Transportförpackas i
wellkartong à 24 påsar.
Nettovikt ca 5 gram per bit.

EXPRESS

3.30/st

20 dagars produktionstid.

10 dagars produktionstid.

5 dagars produktionstid.

4 800 - 12 000 st. Större kvantiteter offereras.

2 400 - 9 600 st.

1 200 - 4 800 st.

Startkostnad: 1 000:- Repeat: 500:-

Startkostnad: 1 500:- Repeat: 750:-

Startkostnad: 2 000:- Repeat: 2 000:-

Ekologisk Quatre Neapolitans

17494 Ekologisk
mörk choklad

Addera värde till ditt budskap med ekologisk choklad.

17493 Ekologisk
mjölkchoklad

Stärk ditt varumärke genom att värna om vår natur, och möt samtidigt den allt mer växande efterfrågan på klimatsmarta produkter.
Tryck upp ditt budskap på våra ekologiska Quatre Neapolitans och låt
kunder och besökare förknippa det med god smak och hållbart tänk.
Pappersomslaget trycks i fyrfärg.

SERVICES

Plus Services

Korrektur- och designförslag • Provtryck
• Packa i cellofanpåse • Packa i annan
kartong • Packa special.

SE-EKO-04
EU/non-EU Agriculture

STANDARD

3.10/st

Innehåller ekologisk mjölkchoklad (39%) eller mörk choklad (57,5%).
Hållbarhet: ca 12 månader.

20 dagars produktionstid.

Tryckmetod: Digitaltryck, CMYK.

2 400 - 12 000 st. Större kvantiteter offereras.

Beställs i jämna antal om 1 200 stycken. Förpackas i cellofanpåsar à 100 stycken.
Transportförpackas i wellkartong à 24 påsar.

Startkostnad: 1 000:- Repeat: 500:-

Nettovikt ca 5 gram per bit.
Fast placering av logo, maxstorlek ca 30x30 mm på både fram- och baksida.

SERVICES

Plus Services

• Korrektur- och designförslag • Provtryck
• Packa i cellofanpåse • Packa i annan
kartong • Packa special.

The Cube 7
med Quatre Neapolitans
Vår Cube 7 gör så att ditt budskap varar länge
– och repeteras flera gånger om.

■ Perfekt gåva till kunder
■ Egentillverkad choklad
■ Ger ditt budskap lång hållbarhet
och repetition

Vad du kommunicerar utåt är lika viktigt som hur du gör det. Kuben
med ditt budskap på är en perfekt gåva att ha med sig på kundmöten.
Med totalt 5 tryckytor syns ditt budskap tydligt. Ditt tryck läggs även
på innehållet, 24 bitar av vår egentillverkade Quatre Neapolitan.
Chokladen finns i två smaker, Milk och Dark. Du väljer själv vilken
sort kuben fylls med. Allt för att ditt budskap ska förknippas med en
positiv upplevelse.

Innehåller mjölkchoklad (34%) eller mörk choklad (57,5%).
Hållbarhet: ca 12 månader.
Tryckmetod: Digitaltryck, CMYK.
Packas ca 24 bitar i en kub. Nettovikt ca 120 gram per kub.
Beställs i jämna antal om 24 stycken. Transportförpackas i wellkartong à 48 kuber.
På kuben: samtliga ytor utom botten är till kundens förfogande.
Kubens mått i mm (LxDxH) är 70x70x65.

STANDARD

82:-/st

FAST

93:-/st

20 dagars produktionstid.

10 dagars produktionstid.

96 - 384 st. Större kvantiteter offereras.

96 - 192 st.

Startkostnad: 1 000:- Repeat: 500:-

Startkostnad: 1 500:- Repeat: 750:-

17498 Mjölkchoklad
17499 Mörk choklad

SERVICES

Plus Services

• Korrektur- och designförslag • Provtryck
• Packa special.

EN SMAK PER ORDER GÄLLER NU ALLA PRODUKTER

Tablettask
Se till så att ditt budskap följer med mottagaren hem.
Tablettasken var vår första produkt. Genom våra tjugo år i produktmediabranschen har det alltid varit en effektiv budskapsbärare för
företag som behövt sprida och stärka sina varumärken.
Ditt budskap trycks på alla sidor med fyrfärgstryck, vilket ger de
bästa förutsättningarna för bildlösningar. Innehållet är helt och
hållet svensktillverkat, vilket garanterar högkvalitativa och miljövänliga tillverkningsprocesser och resultat.
Godiset inuti asken har vi, som vanligt, valt ut med stor omsorg. Allt
för att mottagaren av ditt budskap ska stoppa det i fickan – och ta
med sig det hem.

■ Svensktillverkat innehåll
■ Storfavorit
■ Välsmakande innehåll
Hållbarhet: ca 12 månader.
Tryckmetod: Digitaltryck, CMYK..
Beställs i jämna antal om 250
stycken. Transportförpackas i
wellkartong om 250 stycken.
Nettovikt ca 20 gram per ask.
Samtliga ytor utom botten och en
liten del av ena sidan är till kundens
förfogande.

04001 Frukttugg

STANDARD

04002 Lakritstugg

4.30/st

04003 Minttugg

FAST

04004 Hård mint

5.20/st

EXPRESS

04013 Gräddkola dragé

5.80/st

20 dagars produktionstid.

10 dagars produktionstid.

5 dagars produktionstid.

2 000 - 12 000 st. Större kvantiteter offereras.

500 - 10 000 st.

Startkostnad: 1 000:- Repeat: 500:-

Startkostnad: 1 500:- Repeat: 750:-

500 - 4 000 st.
(500 - 1 000 st vid expressfrakt)

Ekologisk tablettask
Addera värde till ditt budskap med ekologiska pastiller.

Askens mått i mm (LxDxH) är
49x12x53 mm.

SERVICES

Plus Services

• Korrektur- och designförslag • Provtryck
• Packa i annan kartong • Packa special.

Startkostnad: 2 000:- Repeat: 2 000:-

■ Unika och försvinnande goda smaker
■ Naturliga råvaror
■ Äkta lakritsrot

Stärk ditt varumärke genom att värna om vår natur, och möt samtidigt
den allt mer växande efterfrågan på klimatsmarta produkter. Pastillerna är vi de enda i Skandinavien som säljer.
De unika och försvinnande goda smakerna kommer kunden förknippa
med inget annat än ditt budskap, och därmed stärka den positiva
upplevelsen av ditt varumärke. Äntligen finns storsäljaren tablettasken
i ekologiska varianter.
Länge leve Jorden, säger vi!
Hållbarhet: ca 12 månader.
Tryckmetod: Digitaltryck, CMYK.
Samtliga ytor utom botten och en liten del av ena sidan är till kundens förfogande.
Beställs i jämna antal om 240 stycken. Transportförpackas i wellkartong om 240
stycken.

04070 Ekologiska
mintpastiller

04071 Ekologiska
lakritspastiller
SE-EKO-04
EU/non-EU Agriculture

Askens mått i mm (LxDxH) är 49x12x53.

STANDARD

6.90/st

FAST

7.90/st

20 dagars produktionstid.

10 dagars produktionstid.

1 920 - 12 000 st. Större kvantiteter offereras.

480 - 9 600 st.

Startkostnad: 1 000:- Repeat: 500:-

Startkostnad: 1 500:- Repeat: 750:-

SERVICES

Plus Services

• Korrektur- och designförslag • Provtryck
• Packa i annan kartong • Packa special.

EN SMAK PER ORDER GÄLLER NU ALLA PRODUKTER

Yeppos
Flowpack

■ Välsmakande innehåll
■ Centrerat tryck på varje bit
■ Vårt egna recept på Winegum

WATER
BASED
INK

Effektivisera din varumärkeskommunikation
– tryck ditt budskap på våra Yeppos.
Våra Yeppos är ett enkelt och smidigt sätt att förmedla ditt varumärke
på – dela ut dessa budskapsbärare på mässor, kundbesök och event.
Dessutom stärker de ditt budskap tack vare den goda smaken på
innehållet.
Omslaget finns i flera olika färger och kan tryckas med upp till fyra
valfria PMS. Ditt tryck centreras på varje bit för bästa möjliga resultat.

NEW
FORMULA

NEW
FORMULA

Softer &r
Chewie

12003 Fruitchewies

12001 Fruitmix winegum

STANDARD

NEW
FORMULA

Softer &r
Chewie

138:-/kg

Softer &r
Chewie

12004 Mintchewies

12002 Seasalted winegum

FAST

140:-/kg

20 dagars produktionstid.

10 dagars produktionstid.

20 - 200 kg. Större kvantiteter offereras.

20 - 50 kg.

Startkostnad: 1000:- för 1-färgstryck.
500:- per extra färg. Repeat: 500:-

Startkostnad: 1500:- 1-färgstryck.
500:- per extra färg. Repeat: 750:-

12008 Liquoricechewies

12007 Sweet liquorice
winegum

12009 Fruit &
Sweet liquorice winegum

Hållbarhet: ca 12 månader.
Flexotryck 1-4 PMS-färger.
Chewies ca. 340 bitar per kilo.
Winegum ca. 240 bitar per kilo.
Beställs i jämna antal om 5 kg.
Transportförpackas i wellkartong
om 5 kg.
Fast placering av logo, maxstorlek ca
17x35 mm.

SERVICES

Plus Services

• Korrektur- och designförslag • Provtryck
• Packa i annan påse • Packa special.

EN SMAK PER ORDER GÄLLER NU ALLA PRODUKTER

■ Miljövänligt omslag
■ Välsmakande innehåll
■ Karamellens form

Tvistad karamell
Ge ditt budskap en positiv eftersmak.
Sprid ditt varumärke på ett effektivt sätt – tryck det på våra karameller och dela ut ditt budskap till kunder och partners, besökare och
intressenter. Omslagen trycks som förval på vitt cellofanpapper, men
kan även tryckas på silvercellofan för ökad visuell effekt.

COMPOSTABLE

optimerad för tryck

WATER
BASED
INK

Karamellerna är från vårt eget recept. Den unika och goda smaken
kommer kunden förknippa med inget annat än ditt varumärke och
således förstärka den positiva upplevelsen. Den platta formen på
karamellen är speciellt framtagen för att generera maximal tryckyta.

STANDARD

138:-/kg

FAST

140:-/kg

20 dagars produktionstid.

10 dagars produktionstid.

20 - 200 kg. Större kvantiteter offereras.

20 - 100 kg.

Startkostnad: 1000:- för 1-färgstryck.
500:- per extra färg. Repeat: 500:-

Startkostnad: 1500:- för 1-färgstryck.
500:- per extra färg. Repeat: 750:-

02001 Fruktblandning:
Hallon, päron,
apelsin, citron.

02006 Chokladfylld
mint

02015 Pulverfylld
lakrits

Hållbarhet: ca 18 månader.
Flexotryck 1-4 PMS-färger.
Vitt, eller silvercellofan.
Beställs i jämna antal om 10 kg.
Förpackas i påsar à 2,5 kg, ca 500
bitar per påse. Transportförpackas
i wellkartong à 10 kg.

02016 Bregmos Pulverfyllda
Lakritsblandning: Lakritssmak
med jordgubb, tuttifrutti, mint,
citron och päron.

Tvistad karamell Express
Snabba budskap med lång eftersmak.

02024 Pulverfylld
jordgubb/lakrits

SERVICES

Plus Services

• Korrektur- och designförslag • Provtryck
• Packa i annan påse • Packa special.

02017 Pulverfylld
hallon/lakrits

02060 Blandade smaker.
Vår spännande mix med
olika smaker. Innehållet
varierar.

■ Karamellens form optimerad för tryck
■ Kan beställas i låga antal
■ Snabb leveranstid
Tvistad karamell Express trycks
endast med positivt tryck.

Sprid ditt varumärke på ett effektivt sätt – tryck det på våra karameller och dela ut ditt budskap till kunder och partners, besökare och
intressenter. Karamellerna är från vårt eget recept. Den unika och
goda smaken kommer kunden förknippa med inget annat än ditt
varumärke och således förstärka den positiva upplevelsen.

LOGO

LOGO

Positivt tryck

Negativt tryck

Den platta formen på karamellen är speciellt framtagen för att generera maximal tryckyta. Omslagen trycks på vitt cellofanpapper. Välj
mellan fyra olika färger – grönt, blått, rött eller svart. Tryckmetoden
gör att vi kan leverera snabbt.
Samma smaker som vanliga Tvistad Karamell
Hållbarhet: ca 18 månader.
Tryckmetod: Thermo-transfer.
Papper: vit cellofan.
Endast positivt enfärgstryck, välj mellan blå (PMS 300), röd (PMS 186),
grön (PMS 347) eller svart tryckfärg.
Beställs i jämna antal om 5 kg. Förpackas i påsar à 2,5 kg, ca 500 bitar per påse.
Transportförpackas i wellkartong à 10 kg.

EXPRESS

149:-/kg

5 dagars produktionstid.
5 - 30 kg.
Startkostnad: 2 000:- Repeat: 2 000:-

SERVICES

Plus Services

• Korrektur- och designförslag • Provtryck

EN SMAK PER ORDER GÄLLER NU ALLA PRODUKTER

■ Miljövänligt omslag
■ Egentillverkad choklad
■ Recept med inspiration från

COMPOSTABLE

skandinavisk choklad

WATER
BASED
INK

Tvistad choklad
Tvista till ditt budskap
– tryck upp det på vår svensktillverkade choklad.
Förstärk ditt varumärke genom att bjuda kunder, partners och medarbetare på vår egentillverkade choklad – med ditt tryck på. Receptet på
chokladen, som vi tagit fram själva, är med inspiration från de skandinaviska chokladtonerna av karamell. Dessa fylliga och runda smaker
uppskattas av de flesta.
Chokladbitarna tvistas i vitt, eller silverfärgat cellofanpapper och
trycks med vattenbaserade färger. Allt detta för att förstärka den
positiva upplevelsen av ditt budskap och bära det hela vägen från
kundmöte – till genomförd affär.

17499 Mörk choklad

17498 Mjölkchoklad

STANDARD

234:-/kg

FAST

244:-/kg

20 dagars produktionstid.

10 dagars produktionstid.

24 - 200 kg. Större kvantiteter offereras.

24 - 50 kg.

Startkostnad: 1000:- för 1-färgstryck.
500:- per extra färg. Repeat: 500:-

Startkostnad: 1500:- 1-färgstryck.
500:- per extra färg. Repeat: 750:-

Innehåller mjölkchoklad (34%) eller
mörk choklad (57,5%).
Hållbarhet: ca 12 månader.
Flexotryck 1-4 PMS-färger.
Vitt, eller silvercellofan.
Beställs i jämna antal om 12 kg. Förpackas i cellofanpåsar à 1 kg, ca 150
bitar per påse. Transportförpackas i
wellkartong à 12 kg.

SERVICES

Plus Services

• Korrektur- och designförslag • Provtryck
• Packa i cellofanpåse • Packa i annan
kartong • Packa special.

■ Stor tryckyta
■ Kan beställas i låga antal
■ Omtyckt produktmedia

NEW
FORMULA

Longer
Lasting

SUGAR

FREE

Tuggummi 12-pack
Se till så att ditt budskap följer med kunden hem.
Den stora tryckytan är perfekt för dig som har lite mer att berätta.
Eftersom ett paket tuggummi är något de flesta har i fickan eller i
väskan, är det ett effektivt produktmedia. Dela ut dem på mässor
och event och vi garanterar att ditt varumärke följer med mottagaren
hem. Tryck upp ditt budskap på våra Tuggummi 12-pack och lev kvar i
kundens vardag.

Hållbarhet: ca 12 månader.
Tryckmetod/färger: Digitaltryck,
CMYK.
Nettovikt ca 17 g per ask.

04911 Tuggummi Spearmint

Askens storlek är 62x106 mm.
Beställs i jämna antal om 250
stycken. Transportförpackas i wellkartong à 250 st.

STANDARD

12:-/st

FAST

13.70/st

18:-/st

EXPRESS

20 dagars produktionstid.

10 dagars produktionstid.

5 dagars produktionstid.

500 - 5 000 st. Större kvantiteter offereras.

250 - 2 500 st.

250 - 1 000 st.

Startkostnad: 1 000:- Repeat: 500:-

Startkostnad: 1 500:- Repeat: 750:-

Startkostnad: 2 000:- Repeat: 2 000:-

■ Kan beställas i låga antal
■ Fyrfärgstryck
■ Välsmakande innehåll

SERVICES

Plus Services

• Korrektur- och designförslag • Provtryck
• Packa i annan kartong • Packa special.

HIT
Sprid ditt budskap med HIT-asken som produktmedia.
Vi trycker upp ditt budskap på etiketten på asken, och fyller den
med välsmakande pastiller. Det karakteristiska rasslandet och goda
innehållet förstärker ditt varumärke och lämnar ett bestående intryck
på mottagaren. Se till så att ditt budskap hörs vitt och brett – dela ut
HIT:en på mässor och kundevent.

16799 Pastiller
med fruktsmak

16798 Pastiller
med mintsmak

Hållbarhet: ca 12 månader.
Tryckmetod: Digitaltryck, CMYK.
Nettovikt ca 16 gram per styck.
Förpackningen är 41x58 mm och är transparent.
Hela framsidans etikett är till förfogande, 30x50 mm.
Beställs i jämna antal om 180 st. Transportförpackas i wellkartong à 360 st.

STANDARD

8:-/st

FAST

9:-/st

EXPRESS

10:-/st

20 dagars produktionstid.

10 dagars produktionstid.

5 dagars produktionstid.

720 - 2 880 st. Större kvantiteter offereras.

180 - 2 880 st.

180 - 720 st.

Startkostnad: 1 000:- Repeat: 500:-

Startkostnad: 1 500:- Repeat: 750:-

Startkostnad: 2 000:- Repeat: 2 000:-

SERVICES

Plus Services

• Korrektur- och designförslag • Provtryck
• Packa special.

EN SMAK PER ORDER GÄLLER NU ALLA PRODUKTER

■ Svensktillverkat
■ Klubbans platta form optimerad

Klubba

för maximal tryckyta

Skapa medvetenhet kring ditt varumärke
på ett lekfullt sätt.

WATER
BASED
INK

■ Välsmakande innehåll

Förmedla ditt budskap på våra klubbor vid nästa kundevent. Vi
trycker upp det på klubbomslagets ena sida, och låter den andra
sidan, som visar klubbans färg, vara transparent. Låt kunder, partners,
medarbetare och intressenter förknippa ditt budskap med ett leende
– förstärk det med våra barnsligt goda klubbor.
05001 Hallon

05002 Citron

05003 Apelsin

05004 Lakrits

05005 Grädd

05006 Blåbär

05007 Päron

05008 Tuttifrutti

STANDARD

1.90/st

Hållbarhet: ca 12 månader.

20 dagars produktionstid.
3 500 - 24 500 st. Större kvantiteter offereras.
Startkostnad: 1000:- för 1-färgstryck.
500:- per extra färg. Repeat: 500:-

Pappret är ca 52 mm brett och 72 mm högt.
Beställs i jämna antal om 3500 st. Transportförpackas i wellkartong à 500 st.

Se till så att ditt budskap varar länge
– använd vår Konservburk som produktmedia.
En konservburk kan associeras till många saker. Något den alltid lovar
är lång hållbarhet. Förmedla ditt budskap genom att trycka upp det
på vår konservburk, ett långlivat produktmedia som passar perfekt
att ställa fram i receptionen eller ge bort som gåva. Innehållet, våra
vingummin, är gjorda på vårt eget recept.
De unika och goda smakerna förstärker den positiva upplevelsen
av ditt varumärke. Dessutom fungerar det alldeles utmärkt att fylla
produktmediet med något annat, när godiset är slut.

STANDARD

12002 Seasalted winegum

105:-/st

Plus Services

• Korrektur- och designförslag • Provtryck
• Packa special.

Papper: vitt papper för tryck, transparent på baksidan.

Konservburk med winegum

12001 Fruitmix winegum

SERVICES

Flexotryck 1-4 PMS-färger.

FAST

■ Långlivat produktmedia
■ Burken kan återanvändas
■ Unika smaker
Hållbarhet: ca 12 månader.
Tryckmetod: Digitaltryck, CMYK.
Eget tryck på etikett ingår.
Burken rymmer ca 500 gram
winegum.
Beställs i jämna antal om
30 st. Transportförpackas i
wellkartong à 30 st.
Storlek på burken: höjd 14
cm, diameter 9 cm. Storlek på
etikett: 74x90 mm.

12007 Sweet liquorice
winegum

110:-/st

12009 Fruit &
Sweet liquorice winegum

EXPRESS

115:-/st

20 dagars produktionstid.

10 dagars produktionstid.

5 dagars produktionstid.

120 - 480 st. Större kvantiteter offereras.

60 - 240 st.

60 - 120 st.

Startkostnad: 1 000:- Repeat: 500:-

Startkostnad: 1 500:- Repeat: 750:-

Startkostnad: 2 000:- Repeat: 2 000:-

SERVICES

Plus Services

• Korrektur- och designförslag • Provtryck
• Packa special.

■ Mindre, smidigare, bättre
■ Välj enfärgs- eller fyrfärgstryck
■ Fler valmöjligheter

Promo Bag
Förmedla ditt varumärke på ett slagkraftigt sätt.
Tryck upp ditt budskap på vår Promo Bag, och välj det godis som passar
ditt varumärke bäst. Dela ut påsen på mässor och event och du kan
vara säker på att mottagaren tar med sig ditt budskap hela vägen hem.
Påsen är vit och kan tryckas med fyrfärgstryck, för bästa bildresultat.
Innehållet har vi, som vanligt, valt ut med stor omsorg – allt för att
förstärka den positiva upplevelsen i mötet med ditt varumärke. Påsens
storlek har vi noga mätt ut, så att ditt budskap syns tydligt samtidigt
som det passar att stoppa i fickan.
NEW
FORMULA

NEW
FORMULA

Softer &r
Chewie

SUGAR

FREE

Softer &r
Chewie

12003 Fruitchewies

12004 Mintchewies

12008 Liquoricechewies

12001 Fruitmix winegum

12002 Seasalted winegum

12007 Sweet liquorice winegum

STANDARD

7.90/st

FAST

75016 Sockerfria lakritspastiller

8.90/st

20 dagars produktionstid.

10 dagars produktionstid.

2 000 - 10 000 st.
Större kvantiteter offereras.

1 000 - 4 000 st.

Startkostnad: 1 000:- för 1-färgstryck
2 500:- för 4-färgstryck. Repeat: 500:-

!
T
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NEW
FORMULA

Softer &r
Chewie

WATER
BASED
INK

Startkostnad: 1 500:- för 1-färgstryck
3 000:- för 4-färgstryck. Repeat: 750:-

75017 Moccabönor
Hållbarhet: ca 12 månader.
Flexotryck 1 PMS-färg eller CMYK.
Nettovikt chewies och winegum ca
30 g, moccabönor och pastiller ca
20 g.

SERVICES

Plus Services

• Korrektur- och designförslag • Provtryck
• Packa special.

Förpackningen är vit, 80x105 mm.
Beställs i jämna antal om 100 st.
Transportförpackas i wellkartong à
100 st.
Tryckyta är 162x82 mm.

Fold Bag
Perfekt produktmedia för stora lanseringar.
Ska du lansera något riktigt stort? Då är Fold Bag produktmediet du behöver. Med dess stora tryckyta har
du möjlighet att förmedla mycket information på en
och samma gång. Tryck ditt budskap på Fold Bag och
berätta allt din kund behöver veta i en handvändning.
Ditt budskap trycks på ryttaren, som fästes över den
transparenta påsen. Såväl bak- som framsidan av
ryttaren står till ditt förfogande. Innehållsförteckningen trycks på den transparenta påsen, under ryttaren,
så att du kan utnyttja hela ryttaren till din design.
Innehållet består av sex bitar av Bregmos Selected –
allt för att förstärka den positiva upplevelsen i mötet
med ditt varumärke.

■ Stor tryckyta
■ Egentillverkad premiumchoklad
■ Lägsta antal: 100 st.

!
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H
NY

54018 Fold Bag

Innehåller mjölkchoklad (34%) samt
mörk choklad (57,5%).
Hållbarhet: ca 6 månader.
Tryckmetod: Digitaltryck CMYK.
Nettovikt ca 42 g.
Förpackningen är 120x135 mm.
Vitt papper (ryttare), transparent
påse.
Tryckyta: 120x135 mm.
Fram- och baksida (ej insida).

FAST

29:-/st

EXPRESS

29:-/st

10 dagars produktionstid.

5 dagars produktionstid.

200 - 2 000 st.

100 - 1 000 st.

Startkostnad: 1500:- Repeat: 750:-

Startkostnad: 2 000:- Repeat: 2 000:-

SERVICES

Plus Services

• Korrektur- och designförslag • Provtryck
• Packa special.

Om Bregmos Reklamgodis
Vi började 1999 – och vi gjorde det med en tablettask. Redan då
visste vi värdet i produktmedia, i att kommunicera ut budskap på ett
konsumerbart objekt. För vilken reklam fyller bättre sitt syfte, än den
kunden stoppar ner i väskan och tar med sig hem?
Vi på Bregmos Reklamgodis tillverkar just reklamgodis. Förpackningarna trycker vi ditt eget budskap på. Mycket ur vårt sortiment kan
du designa helt själv, eller så kan du välja att bara placera en logga
eller en fras på redan färdig bakgrund.
Vi har ett stort sortiment av profilgodis, eget tryckeri med tre tryckpressar enligt flexo-metoden, egen tillverkning och egen fabrik. Våra
produkter möter hög standard, sett till såväl innehåll som tryck
– allt för att bära ditt budskap hela vägen från kundmöte till genomförd affär.

Produktmedia – produkter med eget tryck
Tänk dig att du är på en mässa. Du är där som besökare. Framför dig
brer den stora salen ut sig, fylld med montrar och representanter
från olika företag. Du har något slags förutfattad mening om några
av företagen, du vet att ett antal av dem är intressanta för just
dig och att en del inte alls är det. Du söker dig såklart först till de
företag som tilltalar dig mest. Men sen då? Vilket av de där företagen
kommer du lägga på minnet?

Vår tillverkning
På Bregmos Reklamgodis AB har vi egen chokladtillverkning. Dessutom trycker och packar vi
våra produkter på plats i Borgstena, Sverige. Miljövänligt tänk följer med oss i varje steg, från energin som
värmer upp våra lokaler, till framställandet av våra produkter.

Profilerat godis – reklam du stoppar i munnen.
När du kliver ut genom dörrarna, lämnar mässan bakom dig och
öppnar väskan i jakt på något att stoppa i munnen så ligger det en
tablettask där i. Du klickar kanske igång din telefon, scrollar snabbt
förbi annonserna i ditt Facebook-flöde och raderar ovälkomna
reklammejl i din inkorg.
Du stoppar en tablett i
munnen. Och asken du
håller i handen, med ett
av företagen från mäs�sans logga på, stoppar du
tillbaka ner i väskan, redo
att stilla suget mellan
måltider nästa gång. Vår
produktmedia är reklam
du inte scrollar förbi. Det
är reklam du kan ta på.

Plustjänster
SERVICES

Innan produktion
Korrektur- och
designförslag

Gäller alla produkter

160:-/påbörjade 15 min

STANDARD

FAST

EXPRESS

Provtryck

Gäller alla produkter

2 000:-/st

STANDARD

FAST

EXPRESS

Under produktion
Packa i cellofanpåse

Quatre Neapolitans & Tvistad choklad

19 - 29:-/st

STANDARD

FAST

Packa i annan påse

Tvistad karamell 1kg påse (Standard 2,5kg)
Yeppos Flowpack 1 eller 2kg

19:-/kg

STANDARD

FAST

Packa i annan kartong

Quatre Neapolitans 1 200 st (Standard 2 400st)
Tablettaskar 100 eller 50st (Standard 250st)
Tuggummi 100st (Standard 250st)
Tvistad choklad 5kg (Standard 12st 1kg påsar)
Tvistad karamell 5kg (Standard 10kg)

19:-/st

STANDARD

FAST

Packa special

Gäller alla produkter

Mot förfrågan

SERVIC

ES

Bregmos priser för frakter i Sverige
Bregmos tar inte ansvar för det arbete transportören utför men garanterar att
transportören använder sig av NSAB 2015 bestämmelser.
Standard
250 kr/sändning
Express 1-30 kg 550 kr/sändning
Utleveransdatum från Bregmos anges på ordererkännandet. Leverans till kundens adress är transportörens ansvar
och lyder under NSAB 2015 bestämmelser. Rabatter gäller inte fraktkostnader eller därtill hörande kostnader.
Var noga med att kontrollera leveransen vid mottagandet av transport.

STANDARD

Med miljön i fokus
Vi använder bara grön el i våra lokaler, och vi värmer upp dem
genom att leda tillbaka överskottsvärmen från våra tryckpressar in
i vårt värmesystem. Vi erbjuder sedan 2018 ekologiskt certifierad
choklad och tablettaskar.

Vårt tryckeri
Idag har vi tre tryckpressar enligt flexo-metoden. Vi trycker med
vatten- och UV-baserade färger vilket minskar utsläpp av kemikalier
till nära noll. Det spill som ändå blir går som brännbart eller till
nedbrytning via Stena Metall.

EU-ekologiskt certifierade
Detta innebär att vi följer EU:s regelverk för ekologisk produktion och märker våra ekologiska produkter med EU-symbolen
lövet. Vi är certifierade att sälja ekologiskt godis och erbjuder
utvalda ekologiska produkter i vårt sortiment.

Köpinformation

Plustjänster

Betalningsvillkor
Av Bregmos Reklamgodis AB kreditgodkända kunder sker
betalning mot faktura, 30 dagar netto.

Välj till någon av våra Plustjänster.
Behöver du hjälp av våra erfarna grafiker? Vill du få dina produkter packade på ett speciellt sätt? Välj då till en eller flera av
våra Plustjänster. Nedan har vi listat några exempel på vad du
kan välja till.
Packning
Önskar du få dina produkter packade på ett annat sätt än vad
vi erbjuder som standard? Då är det här Plustjänsterna för
dig! Vi kan t.ex. byta ut transport-förpackningen mot en annan
lämplig.
Designförslag
Välj till denna Plustjänst för att få hjälp av våra erfarna grafiker
med ditt säljarbete. Vi kan t.ex. ta fram exempel och förslag
som du kan visa din kund.

Priser
Samtliga priser i katalogen är angivna i SEK, moms och frakt
tillkommer. Priserna gäller fr.o.m. 2020-02-01 och tillsvidare.

Leveransvillkor
Fritt Bregmos lager i Borgstena. Om ÅF eller ÅF:s kund önskar
använda eget fraktbolag, anges ett kundnummer.
Om kundnummer inte finns, kan Bregmos hantera frakten
med sin transportör och debitera fraktkostnaden baserat på
Bregmos transportavtal.
Bregmos tar inte ansvar för det arbete transportören utför
men garanterar att transportören använder sig av NSAB 2015
bestämmelser. www.transportforetagen.se/ForbundContainer/
Transportindustriforbundet/Publikationer/NSAB-2015/
Var noga med att kontrollera leveransen vid mottagandet av
transport.
Leveransbestämmelser
Bregmos Reklamgodis AB följer PWA:s Allmänna Leveransbestämmelser 2016.
http://www.pwa.se/wp-content/uploads/2016/04/
PWA-Leveransbestämmelser.pdf
Material – original för tryck
Vi önskar att alla inskickade filer är vektoriserade i både text
och form samt fördefinierade i önskade tryckfärger. Godtagbara filformat är ai, eps, pdf eller jpg format.
Produktionstid
Produktionstid räknas från det att vi fått godkänt på korrektur
och ordererkännande.
Om inget annat anges vid beställning antas produkten vara
beställd med längst produktionstid. Var därför noga med att
kontrollera att din beställning anger rätt produktionstid.
Repeat vid klichétryck
Om inte samma kliché kan användas vid repeatorder blir det
en ny startkostnad istället för en repeatkostnad.

Har du behov av serieproduktion?
Beställ vår katalog för stora volymer.
• Helhetslösningar
• Från idé till prototyp
• Livsmedelsgodkänd produktion
• Från produktion till distribution
En erfaren samarbetspartner inom
produktion. Vår högteknologiska
maskinpark möjliggör stora serier.
Vi är med dig hela vägen.

PRODUCER

Den svenska producenten
med korta ledtider

Bregmos Reklamgodis - en del av Bregmos Group

I vår chokladfabrik utvecklar,
tillverkar och förpackar vi vår
egen choklad i olika smaker.

Vi trycker på livsmedels
godkända papper med
vattenbaserade färger.

Godiset är närproducerat,
kontrollerat och packat
i förpackningar som är
godkända enligt svensk
livsmedelslagstiftning.

Vi har kreativa idéer och
lösningar, allt från gott godis
till smarta förpackningar med
budskap.

Vi reserverar oss för eventuella fel i produkt- och leveransinformationen och förbehåller oss rätten att ändra dessa samt priser utan föregående avisering.

Återförsäljare

PM-Kat 2020-01-27 SE

Bregmos Reklamgodis AB | Box 75 | 513 21 Fristad | 033 - 22 23 50 | info@bregmos.se | bregmos.se

